
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 

 های شیردهبررسی اثر مصرف سطوح مختلف سیالژ علوفه سورگوم، در جیره غذایی، بر عملکرد گاو عنوان پروژه: -

 24-13-13-046-970855  :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنام و نام -

 حسن فضائلي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

   :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 مرتضي رضاييخانوادگي همكاران هيئت علمي: نام و نام -

فغان شريفي مهر، مهدي نيكبخت، سيد جواد محسن آهنگران، خانوادگي همكاران غير هيئت علمي: نام و نام -

 محمديعلي

  ر      موسسه تحقيقات علوم دامي كشومحل اجرا :  -

 1397ماه بهمن  تاريخ شروع : -

 يك سال و شش ماه مدت اجرا : -

        موسسه تحقيقات علوم دامي كشور ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1399ماه اسفند تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به       59126 با شماره       9/12/99خ   اين اثر در مور -

 ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -



 چکیده

آب، توسعه كشت آن را با چالش مواجه يكي از اقالم مهم در جيره گاوهاي شيري، ذرت سيلويي است اما محدوديت 

در  هاي اخير، گياهان مشابهي مانند سورگوم معرفي شده است كه ضمن نياز آبي كمتر، ساخته است. طي سال

هاي نسبتاً شور نيز عملكرد توليد مناسبي دارد. با اين حال استفاده از اين علوفه در صنعت گاوداري كشور رايج خاك

 منظور تهيه سيالژ سورگوم و بهينه سازي مصرف آن در جيره غذايي گاو شيرده اجرا شد.بهنشده است. اين پژوهش 

اي هر يك به وسعت دو هكتار كشت گرديد و علوفه توليدي برداشت و به طور سورگوم رقم اسپيد فيد و ذرت علوفه

درصد 100و  66، 33هاي صفر، ها سيالژ سورگوم با نسبتجداگانه سيلو شد. چهار جيره غذايي تنظيم شد كه در آن

به دست آمده  نتايج  .رأس گاو شيرده مورد آزمايش قرار گرفت 8در تغذيه  جايگزين سيالژ ذرت گرديد. هر جيره

درصد چربي( تحت تأثير جيره غذايي قرار نگرفت. 5/3توليد شير خام و شير تصحيح شده )بر اساس نشان داد كه 

تا  47/4درصد( الكتوز )86/2تا  75/2درصد(، پروتئني ) 62/3تا  47/3غلظت تركيبات شير شامل: چربي )

ماده جامد بدون چربي تحت تأثير سطح سيالژ سورگوم در  , درصد(85/11تا  68/11درصد(، كل ماده جامد )66/4

را نشان  داريگرم بود كه تفاوت معني 100گرم در ميلي 32/14تا  76/12اي شير بين جيره قرار نگرفت. نيتروژن اوره

هاي (. قابليت هضم جيره>P 05/0نداد. با مصرف سيالژ سورگوم نسبت كل اسيدهاي چرب اشباع شير كاهش يافت )

هاي غذايي قرار نگرفت. هاي توليد مثلي تحت تأثير جيرهغذايي، رفتار تغذيه، وزن بدن و نمره بدني گاوها، و شاخص

توان از سيالژ هاي اين پژوهش، ميمدفوع گاوها شد. بر اساس يافته جايگزيني سيالژ سورگوم در جيره سبب قوام بهتر

كيلوگرم، استفاده نمود اما كسري  30جاي سيالژ ذرت در جيره غذايي گاو شيرده، با توليد شير حدود سورگوم به

 نشاسته و انرژي جيره بايد جبران شود.

 

 سيالژ سورگوم، عملكرد، گاو شيرده کلیدی : هایواژه 
 


